Pregària
Recordem pregar :
∗Pels malalts ,malaltes i les seves famílies, de manera especial per les
families: Llaudet, Monroig , Mestre Cuscó (Oscar), Nouvilas, Roldan, Ramon i
Mercè, Raquel R
∗Per les persones més grans de la comunitat.
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i
especialment per les persones d’Haití.
∗Pel diumenge 21, Escola Dominical i culte especial amb en Samuel Barceló

14 de febrer de 2010
Número 1208

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’ evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h del mati.
Culte de predicació a les 6 de la tarda.
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Senyores

Diumenge a les 8 del vespre.
Diumenge 2/4 de 1 del migdia.

Caldera
Grup de pregària

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia.

Dijous a 2/4 de 7de la tarda

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati.

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit.
Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;
Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

14 de Febrer//21 de Febrer
Diaca de torn:
Amadeu G//Paco A
Torn de porta:
Manerl P//Gregori P

Aniversaris
14 Max C
15 Manel P
16 Pilar A

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com

...el qui pretengui ser important
entre vosaltres, ha de ser el vostre
servidor.

Mc 10,43

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

REBOST

Heus ací una història real sobre quatre persones normals i
corrents conegudes com: TOTHOM, ALGÚ, QUALSEVOL I
NINGÚ, les quals vivien juntes.
Va ocórrer que un dia es va presentar una feina important que
s’havia de fer amb celeritat. TOTHOM estava segur que ALGÚ
la faria
Certament, QUALSEVOL l’hauria pogut fer ...Però NINGÚ no la
va fer.
TOTHOM, per la seva banda, va pensar que QUALSEVOL la
podia fer, però NINGÚ no va comprendre que no ho faria.
L’inicident va acabar de manera molt desagradable, ja que
TOTHOM va culpar ALGÚ quan NINGÚ no va fer el que
QUALSEVOL hauria pogut fer.

Segur que aquestes quatre persones,també viuen entre nosaltres,
però de moment no ocupen cap dels llocs de treball i sembla
que vagin coordinades i que s’entenguin.
Fa pocs dies varem escollir les persones responsables del
funcionament dels ministeris de la nostra comunitat.
Aquestes persones escollides amb molta cura i amor per tots
nosaltres i que han acceptat coordinar els projectes que el
Senyor té per nosaltres, els hi agraïm de tot cor la seva disposició
pel treball al servei del nostre Déu i de la seva església.
Tenir coordinadors, o responsables no vol dir, que nosaltres ja
podem jeure i que ells ens faran la feina. Tots tenim un lloc, una
responsabilitat amb el Senyor i unes capacitats amb les que hem
estat dotats. No podem deixar les nostres obligacions a
QUALSEVOL, per què ens podem trobar que NINGÚ les faci, ja
que potser TOTHOM pot pensar que ALGÚ ho podria fer.
M. A.

Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli,
arròs,llegums, tonyina. Pots canviar paquets de llet.
Proper dia de distribució:27-2-2010

ENHORABONA
Felicitem al Marc H i a la Pilar S pel naixement el dia 8- 2, del seu segon fill
Àdam, i demanem al Senyor que els doni la saviesa necessària per
acompanyar aquest petit infant que acaba de néixer al llarg de la seva vida.

PRESENTACIÓ LLIBRE

LA PREGUNTA DE L’ED

Llibre “El sentido de la vida”
Autor: José Gonzalez Campa
Dia i hora: 16-2; a les 19h
Lloc: Sala d’actes Corte Inglés Portal de
l’Angel BCN

CIUTAT DE LA BIBLIA
2a Pista:"Un llibre sencer de la Biblia passa en

CANVI D’HABITACIÓ
Ara el nostre germà Nicolàs R el
trobarem a l’habitació 831. S’està
recuperant força bé. menja està content
i està més animat. Es pot visitar.

HAITI
Els germans Daniel Banyuls, Elias
Nofuentes i Matias Meseguer, han
viatjat a Santo Domingo, per organitzar
les compres de maaterial sanitari i
aliments per distribuir a Haiti.
Informació:
http://fundacionabside.blogspot.com/

ATENCIÓ PASTORAL

aquesta ciutat"

1a Pista: Ciutat de l'Antic Testament.
Apareix en una visió a un dels profetes".
El rànking el teniu penjat al taulell.

AGENDA - FEBRER

21-Escola Dominical: Conferència “Una
Imagen del Dios del Antiguo Testamento: El
Dios de Oseas y el Dios de Jesucristo" per

Diego Martínez.
-18h Culte musical amb en Samuel
Barceló.
27- Rebost
- Assaig músics 2/4 de 11 del mati

PROGRAMES TV
Us recordem :
El Programa Buenas Noticias TV s’emet tots els
diumenges a les 8’45 a la 2.
Nèixer de Nou, cada últim diumenge de mes a
partir de les 10h10’ del matí.

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero,
truqueu al 630113463 per poder concretar dia i hora.

